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Tingiai nusileidus uzdangai, klanktelejo baigiamasis spektaklio
akordas. Pirmasis is duobes isskubejo pavojingai israud^s dirigentas, paskui j j - nesublizgej^s orkestras. Nesulaukusi nesiryzusiij nusilenkti artistij, pakilo skirstytis ir susiraukusiij zinovij saujele.
Teatro saleje geso sviesos.

Netrukus pasigirdo dundesys - scenes darbininkai skubinosi
ismontuoti spektaklio dekoracijas. Zmoniij murmesys bleso, pagaliau istirpo tyloje.
Issprogin^s akis, Pacukas vis dar guzesi apsvietimo lozes kampe. Jautria Rattus norvegicus klausa nustat^s, kad parteryje ir orkestrineje - ne gyvos dvasios, Pacukas ryzosi paejeti, kur erdviau.
Klestelejo, uzsiropst^s ant pliusu traukto lozes balkono tureklo.
|sitaise placiai, patogiai. Prietemoje galejo saugiai apsvarstyti k^ tik
patirt^ isgyvenim^.
„Pauksciij tako" operai stinga dermes: solistij balsai neislavinti,
muzika - siaip sau, orkestras grojo klydinedamas, vaidyba - taip
pat tobulintina - buvo veik jsitikin^s Pacukas, nepajegdamas pamirsti perziur^ istikusios nesekmes. ...O ir operos mintis miglota.
Butij mano valia... - mintyse jsisvajojo.
Pacukas buvo neabejingas menui, turejo jautrq skonj. Gim^s ir
uzaugf s teatre, zinojo cia kiekvien^ plysj ar maziau saugias vieteles.
Visi Pacuko proteviai buvo teatriniai, nuo akmens amziaus laikij
gyven^ tik teatruose, kitaip nei likusios pasaulio ziurkes. Siuo poziuriu Pacukas priklause uzdarai teatriniij kastai, kuri gan is auksto
ziiirejo j gentainius, neislendancius is rusiij ar s^vartynij. Panasiai
buvo vertinamos vargo ir darbo pelytes, pilkosios vargonij ar knygij ziurkes. Ne su vienomis Pacukas nebendravo, juolab nebuvo ir
poreikio - ne k^ su siais grauzikais pasikalbesi. I r isties, kas galejo
buti bendra tarp teatrinio ar kokio, atsiprasant, laboratorines kilmes globotinio narvelyje?
Nenuostabu: lygis krit^s, todel ir zmones vis reciau lanko teatre, - mintijo skaudindamasis Pacukas. Stai, pasigrozekite: kazkokie
pasiput^ gaidziai lyg niekur nieko vaikstineja po ramp^!
Virs orkestro duobes, palei avanscenos ramp^, slankiojo savo
diafragma susirupin^s ir vis placiau besipuciantis Gaidys. Stabtelej^s ketino kazin k^ pakapstineti. Jautesi lyg operos teatro generalinis direktorius ar meno vadovas, visa esybe bylojantis, atseit, jis cia
svarbiausias.
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Pacukui tai pasirode neatleistinai jzulu.Visais laikais teatralams
scena buvo svenciausia vieta teatre, ne isimtis ir Pacukas. Jis niekada nedrjsdavo per j ^ perbegti, taip buvo vyresniijji} pamokytas. Jei
kazkur savais reikaliukais eidavo, tai tik kulisais, pasieniais ar palubeje kabanciais vamzdynais. Tad Gaidys Pacuk^ papiktino.
Nesusilaikfs teatrinis cyptelejo. Bet Gaidziui perspejimas pasirode ne motais, turbut is prigimties jis buvo nejautrus ir kurcias neapdovanotas nei muzikine, nei vidine klausa.
Pacukas dar kart^ piktai spygtelejo, taciau akyse augantis Gaidys net nepazvelge jo pusen - jsijaut^s uzpuole tarsyti butaforinj
blizgutj; uzuojautos vertas kvailo paukscio smalsumas.
Ir is kur tas Gaidys teatre? - vis nuozmiau piktinosi Pacukas.
Suprantu: ziurkes teatruose, kaip ir laivuose ar restoranuose, gyve-

na nuo neatmenamij Homero ir Sofoklio laik^, taciau gaidziai...
Kur tai matyta?! - pasalinis Gaidys vaikstineja po scen^ ir nera kam
jo pabaidyti. Tai nuosmukis. Netrukus nusirisime iki to, kad po
scen^ ropines vabzdziai, parteryje jsikurs reptilijos, o orkestrineje
strikses sterbliniai!
Pacukas pajuto pareig^ kazk^ daryti - begti, klykti, nesitaikstyti
su taisytina padetimi teatre. Nejucia teatriniui uzgime noras apie
vaikstinejancius po scen^ gaidzius snipsteleti vyresnybei.
Ilgai nedelsfs, Pacukas liuoktelejo nuo lozes tureklo. Tekinas
pasileido labirintais iskloti vis^ teisyb? teatro valdziai.
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Teatro repeticijij bei banketij saleje „Po palme", kur megdavo posedziauti teatro meno taryba, tvyrojo slogi atmosfera.
Pilvotas teatro generalinis rymojo kresle panarinta galva. Kaulingas dirigentas atrode ne geriau: beviltiskai nuleistomis rankomis

